5

Uitslag Prijsvraag
Enige tijd geleden vroegen wij de lezers van P.N.u.O.D. om deel te nemen aan
een prijsvraag. Onze lezers kregen de gelegenheid een naam te verzinnen voor
een nieuwe rubriek, waarin we telkens een andere inwoner van ons dorp in het
zonnetje zetten. De reacties waren overweldigend, op het buro van de redactie
zijn werkelijk tientallen reacties binnengekomen.
Eervolle vermeldingen gaan naar Kees Krotenkoker voor zijn idee "In Het
Licht Van De Dorpslantaarn" en Jan de Jager voor zijn inzending "Kameraden
Op De Zeepkist". De winnaar is uiteindelijk geworden Gerrit Tuinman van
Dierenmagazijn Tuinman met zijn idee voor de naam: "In Het Zonnetje". De
redactie was van mening dat de naam "In het Zonnetje" de lading van de
nieuwe rubriek prima dekt. De hoofdprijs - een mooie varkenskop die geheel (Rectificatie: Per vergissing werd in een
van
belangeloos ter beschikking werd gesteld door Slagerij Kok - is inmiddels
onze vorige edities een advertentie van
onderweg naar de Dorpsstraat. Proficiat, Gerrit.
In het volgende nummer van Plaatselijk Nieuws vindt u de eerste aflevering
van "In Het Zonnetje". De dorpsbewoner die het spits afbijt is Bep Bakker
(van Bakker Fietsen).

ODOL
afgedrukt in plaats van de advertentie van
COD.
De advertentie van COD wordt hierbij
alsnog
geplaatst - Onze excuses voor het
ongemak)

.

(Ingezonden mededeling)
Volgende week zaterdag zal de bekende
bandparodist en goochelaar B. Cramer in
het Dorpshuis optreden met zijn vermaarde
nieuwe illusionisten-act "Het Rubberen
Hoofd".
De heer Cramer laat in zijn optreden zien dat
zijn hoofd minstens zo elastisch is als zijn
stembanden. Bovendien zal de heer Cramer
een aria uit de opera "The Phantom of the
Opera" van de bekende klassieke componist
Van den Ende ten gehore brengen.
Al met al belooft het een leuke avond te
worden, dus koopt uw kaarten bij
Sigarenmagazijn Timmerman, Dorpsstraat 8,
Ons Dorp.

Aangezien de telling, mede
door het sterk achteruit gaande
gezichtsvermogen van de heer
Olieslager, de nodige tijd in beslag
nam steeg de spanning in Ons
Dorpshuis tot ongekende hoogte.
Gelukkig had de heer Molenaar voor
de nodige verfrissingen gezorgd,
hetgeen voorkwam dat de emoties het
kookpunt bereikten.
Toen uiteindelijk alle 121 stemmen
waren geteld maakte de heer
Olieslager de resultaten met trillende
stem bekend. Tijdens het voorlezen
van de uitslag kon men een speld
horen vallen - het onbedaarlijk
snikken van een door spanning
bevangen Sofie Kolenbrander buiten
beschouwing gelaten.

Politieke aardverschuiving
eist meerdere slachtoffers
- De bestaande
machtsverhoudingen in de Dorpsraad zijn na de gisteren plaatsgevonden
verkiezingen radicaal gewijzigd. Al snel nadat allebei de stembussen om
20.00 plaatselijke tijd waren gesloten werd duidelijk dat het politieke
landschap van Ons Dorp er binnenkort waarschijnlijk heel anders uit zal
komen te zien.
(Van onze politieke correspondent Johannes)

De Uitslag luidde:
Lijst 1 - COD 34 stemmen
Lijst 2 - POD 26 stemmen
Lijst 3 - DOD 60 stemmen
Lijst 4 - ODOL 1 stem

Voor het eerst in de politieke historie
van Ons Dorp was de winnaar van de
Sinds mensenheugenis werden de 3 beschikbare zetels in de Dorpsraad
verkiezingen niet COD of POD, maar
traditioneel verdeeld tussen slechts 2 partijen; COD (Conservatief Ons
de nieuwkomer DOD, die een
Dorp) en POD (Progressief Ons Dorp).
overtuigende overwinning behaalde en
Gewoonlijk verschilde het aantal stemmen dat elk van beide partij
behaalde niet veel van elkaar, zodat de meerderheid in de dorpscoalitie nu met een stemmentotaal van 60 zelfs
eens door COD werd gevormd, en dan weer door POD. Dit jaar traden er bijna over een absolute meerderheid
beschikte. Andries Meester van DOD
echter maar liefst 2 nieuwe partijen toe tot de politieke arena in Ons
Dorp; DOD (Democratisch Ons Dorp) en ODOL (Ons Dorp Ouderwets was buiten zichzelf van geluk, en
beloofde de aanwezigen dat zijn eerste
Leuk).
officiele daad zou zijn het instellen
De opvallendste nieuwkomer was de ludieke partij ODOL van lokale
van een nieuw onderzoek naar
beroemdheid Gijs Kolenbrander. Zijn voornaamste programmapunten
eventuele fraude bij de uitvoering van
zijn de afschaffing van accijnzen op alcoholische consumpties en het
het rotondeproject.
zogenaamde "witte-fietsen plan". De tweede nieuwe partij, DOD, streeft
Niet veel later die avond bleek echter
onder aanvoering van lijsttrekker Andries Meester naar staatkundige
dat de uitspraken van de heer Meester
vernieuwing, en pleit voor de invoering van het referendum in de
enigszins voorbarig waren. Terwijl de
dorpspolitiek.
verkiezingsuitslag op zichzelf al uniek
Aangezien het aantal deelnemers in de politieke arena dit jaar verdubbeld was, verliepen de daaropvolgende
is ging het er gedurende de verkiezingsstrijd ongewoon hevig aan toe. Er coalitieonderhandelingen zo mogelijk
ontstond zelfs een kleine rel toen Andries Meester, lijsttrekker van DOD, nog opmerkelijker. Waar deze
de heer De Boer van COD enige weken geleden openlijk beschuldigde
onderhandelingen in het verleden
van corruptie en nepotisme.Volgens DOD zou er bij de realisatie van de
doorgaans enkele weken of zelfs
nieuwe rotonde aan het einde van de dorpsstraat sprake zijn geweest van maanden in beslag namen kwam
onoirbare belangenverstrengeling. Een onafhankelijk onderzoek door een gisteren nog dezelfde avond een
onderzoekscommissie o.l.v. raadslid De Boer toonde aan dat het feit dat
coalitie tot stand.
het raadslid dat het voorstel tot ontwikkeling van het desbetreffende
Na een goed gesprek onder het genot
perceel indiende (de heer De Boer) tevens eigenaar van het
van een hapje en een drankje nodigden
desbetreffende en dientengevolge van lokale overheidswege verworven
perceel was geheel op toeval berustte. Ditzelfde gold voor het feit dat de Henk de Boer (lijstrekker van COD)
en Wim Schoenmaker (lijsttrekker van
uitvoering van het grootschalige project op voorspraak van raadslid De
POD) Gijs Kolenbrander (lijstrekker
Boer werd uitbesteed aan Loonbedrijf De Boer.
van ODOL) uit om samen met hen een
Hoewel de wilde beschuldigingen van de heer Meester derhalve
"regenboog" coalitie te vormen.
onomstotelijk weerlegd waren bleef het de afgelopen weken broeien in de Vanzelfsprekend aarzelde de heer
politieke kringen van Ons Dorp. De uitslag van de verkiezingen werd dan Kolenbrander - die op dit moment
ook met meer dan normale spanning afgewacht.
geen vaste betrekking heeft - niet lang,
vooral omdat de heer De Boer hem
Zoals gebruikelijk werden de stemmen nog diezelfde avond geteld in het niet aleen een zetel in de dorpsraad,
dorpshuis, en tientallen dorpsbewoners die zich daar voor de gelegenheid maar ook het aspirant-lidmaatschap
hadden verzameld waren getuige van dit historische moment in de
van De Elf Vrienden in het
dorpspolitiek. De stemmen werden zoals gewoonlijk op traditionele wijze vooruitzicht stelde.
geteld door Huib Olieslager, die deze belangrijke taak al 58 jaar lang
verricht.
De zaak was dan ook al snel
beklonken, en de dorpsraad ziet er in
de komende periode derhalve als volgt
(Lees verder pag. 1, kol. 2)
uit:
Zetel 1 - COD (Henk de Boer)
Zetel 2 - POD (Wim Schoenmaker)
Zetel 3 - ODOL (Gijs Kolenbrander)
De teleurstelling van de heer Meester
van DOD, die zich op basis van de
telling nog even daarvoor verzekerd
had gewaand van een zetel in de
dorpsraad, was groot. Hij verliet al
snel in geagiteerde toestand het pand,
en weigerde verder commentaar te
geven. Ook voor Gerrit Tuinman
waren de druiven zuur. Door het
stemmenverlies van COD moest hij
zijn raadszetel opgeven.
Tot zoverre de politieke berichtgeving.
Vanzelfsprekend blijven wij u op de
hoogte houden van de verdere
verwikkelingen in de dorpsraad.

Gemeentelijke Dienst
Dorpswerken zoekt met spoed
timmerman om een schandpaal te
timmeren!
Vrijdagavond van 18:00 tot 23:00
voltrekking van het vonnis
uitgesproken over A. Vogelaar op
het plein voor de kerk aan de
Brink. Neemt eieren en tomaten
mee, komt allen.
Aangeboden: Schriftelijke cursus
pierenwippen in 20 delen. Slechts
eenmaal gebruikt. Tel. 666.
Wordt ook lid van het FNIFKUG.
U wordt er beter van.

De leden van
Carnavalsvereniging 'De Elf
Vrienden' missen hun
ezelwagen. Wie weet hier meer
over? tel. 119.

Deelnemers gevraagd voor de regionale
kampioenschappen 'Krant overtrekken'. U
dient mee te nemen: een krant, potlood
(geen balpen) en overtrekpapier. Nog
enkele plaatsen beschikbaar.

Het nieuwste uit De
Stad: Komputers. Om
mee te rekenen en wat
dies meer zij. Exclusief
bij Ketellapper Electro.

Zondag van zonsopkomst tot
zonsondergang, vervolg op de voltrekking
van het vonnis, uitgesproken over A.
Vogelaar waarin ze wordt rondgereden op
Attentie! Op last van de
dorpsraad is het met ingang van de ezelwagen op de Brink en de
vandaag verboden om biggen te Dorpsstraat en weer terug.
Neemt eieren en tomaten mee.
prikken zonder schriftelijke
Onderbreking van het vonnis tijdens kerk
toestemming van de eigenaar
uren.
van het dier.

A.s. zaterdag opent
Dorpsraadslid De Boer
officieel de nieuwe
rondhangplek voor de
jeugd op de rotonde.
Komt allen!

Leest Weird Planet Magazine!
Nu geheel in kleur.

Te koop gevraagd : Missende
stukje van 1000-delige puzzel.
tel 555, na 6 uur, vragen naar
MaXX

Te koop aangeb.: Fiets.
Zwart, Licht
beschadigd. fl. 5,- Tel.
141. Vragen naar Gijs.
Te koop: oude partij
volle melk van de koe.
Goed voor hem of
haar.
Inlichtingen bij
boederij Keuterleut.

Onze lezers kunnen geheel kosteloos
een Kleine Boodschap achterlaten.
De kleine boodschap zal na beoordeling
door de redactie al dan niet in de
volgende uitgave van PLAATSELIJK
NIEUWS
worden geplaast.
Contactadvertenties en andere ongewenste
intimiteiten kunnen op principiele
gronden worden geweigerd.
Ditzelfde geldt voor (te) Grote
Boodschappen.
.

In de volgende editie
van PNuOD:
Dierenhandelaar voelt zich
aangetrokken tot schapen.
Bep Bakker In Het Zonnetje.

Vorige editie

(Deze vijfde editie van Plaatselijk Nieuws (uit Ons Dorp)
verscheen in de 7e uitgave van Weird Planet Magazine)

Volgende Editie

